
                                                                   

                                                                

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
Ο Δήμαρχοσ Χερςονήςου Νομοφ Ηρακλείου, προκθρφςςει Δημόςιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνιςμό, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τιμισ με αντικείμενο τθν προμικεια με τίτλο : «Προμήθεια χριςτουγεννιάτικου 
εορταςτικοφ διάκοςμου», προχπολογιςμοφ: 79.880,80€, που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν.4412 / 2016 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006). 

Επωνυμία ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 997579272 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡ ΒΑΗ ΓΟΤΡΝΩΝ 

Πόλθ ΓΟΤΡΝΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 70014 

Χϊρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS2 EL43 

Σθλζφωνο 2813404635 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο (e-mail) n.manousaki@hersonisos.gr. 
n.kopanakis@hersonisos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΟΤΑΚΗ (ΣΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
2813404635) 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ τεχνικισ φφςεωσ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΣΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

2813404687) 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.hersonisos.gr 

 

Η διαδικαςία τησ ανάρτηςησ του διαγωνιςμοφ θα διενεργηθεί με χρήςη τησ πλατφόρμασ του 
Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), μζςω τησ Διαδικτυακήσ 
πφλησ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτήματοσ, ςτισ 06/07/2022. 
 
υςτημικόσ Αριθμόσ Διαγωνιςμοφ 143961 
Ημερομηνία και ώρα ζναρξησ υποβολήσ προςφορών: 06/07/2022 και ώρα 17:00   
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβήσ των προςφορών: 21/07/2022 και ώρα 17:00 
 
Η ηλεκτρονική αποςφράγιςη των προςφορών θα γίνει ςτισ 28/07/2022 και ώρα 10:00 πμ. 
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Μόνο για ζσμβάζεις άνω ηων ορίων 
2 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

 

Γοφρνεσ:  06/07/2022 
Αρ Πρωτ: 13097 
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ΑΔΑ: Ψ1Ρ5ΩΗΜ-2ΘΤ



Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο φςτθμα. 
 
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3  του άρκρου 6 του Ν. 4155/13 και ςτο άρκρο 6 τθσ ΤΑ Π1-2390/2013 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
 
το διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ αναγνωριςμζνα φυςικά και νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι 
αλλοδαπά, ςυνεταιριςμοί και ενϊςεισ, κοινοπραξίεσ που υποβάλλουν κοινι προςφορά, με ιδία 
παρουςία ι με εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο, που αςκοφν το επάγγελμα τθσ περιγραφόμενθσ 
εργαςίασ και αποδεδειγμζνα λειτουργοφν νόμιμα, διακζτουν τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό αλλά και 
τθν τεχνογνωςία για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.  
 
Οι ανωτζρω απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι 
παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε..Η.Δ.Η..-
Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ ςχετικι διαδικαςία εγγραφισ. 
 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με 
τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.2.2.1 τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ. 
 
Η Προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Χερςονιςου, ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.hersonisos.gr και ςτθν διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του 
Ε..Η.ΔΗ.. 
 
Λεπτομζρειεσ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των τευχϊν του διαγωνιςμοφ δίνονται από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ του Διμου, ιτοι από τθν Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν  και από το Σμιμα  Προμθκειϊν 
και οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ενθμερϊνονται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Αρμόδιοι 
υπάλλθλοι: για κζματα διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ Ελζνθ Μανουςάκθ τθλ. 2813404635, για 
πλθροφορίεσ Σεχνικϊν Θεμάτων Νικόλαοσ Κοπανάκθσ τθλ. 2813404687 
 
Η Περιλθπτικι διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του N.4412/2016. Σα ζξοδα 
δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν τον ανάδοχο. 
 

  Ο Δήμαρχοσ 
 
 
Ιωάννησ ζγκοσ  

 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Εφημερίδες Νομού Ηρακλείοσ 

 Παηρίδα    (ημερήζια) 

 Νέα Κρήηη (ημερήζια) 

 Ανηίλαλος Μεζαράς (Εβδομαδιαία) 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Φ.Β3 προμήθειας. 
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